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 ކޮމިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ހއ. ތުރާކުނު 
 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  ތުރާކުނުތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ    

 ރާުކނު ހއ.ތު           
 ދިވެިހރާއްޖެ.       

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ހއ. ތުރާކުނު 

 ބާބު ފުރަތަމަ 
 އާންމު މާއްދާތައް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
      ވަނަ މާއްދާގެ 56.8ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ތުރާކުނުތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ،)ހ( ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ތުރާކުނުހއ.  ،ޔާއެކުކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާ

  ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީމަސައްކަތްކުރާ 
ން ކޮމިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ތުރާކުނު ހއ. 

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ ތުރާކުނު  ހއ." ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ (ށ)  
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު" އެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ތުރާކުނުހއ.  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،މި   .2 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
  ޒެޓުގައިދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެ ،މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް

 މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި  ،ދުތައްގުސަމި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަ  .3 ދު ގުސަމަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
 ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެ ،އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި

 .ކޮމިޓީ ހިންގުން ގޮތުގެ މަތީންފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ވައިލައިއެކުލަ
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެ ،އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި

ކޮމިޓީން  މަތީން  ގޮތުގެފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ވައިލައިއެކުލަ
ން ނިންމުމަށް ކޮމިޓީން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަ

 .ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުން ބޭއްވުމުގައި

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންމާ ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމާއި )ނ(  
 އް ކަނޑައެޅުމެވެ.ލުތަސޫކުރާނެ އު ޢަމަލުނިންމުންތަކަށް 

 ދެވަނަ ބާބު 
 މެންބަރުން  އި،ނައިބު ރައީސާ  ،އިކޮމިޓީގެ ރައީސާ 

 ގޮތުގެ މަތީންއެއްގޮތްވާ  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ  .4 މިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ކޮ
ޚާުބ އިންތި  ،ބު ރައީސްނައި ،ރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ ރައީސާއިމެންބަ ކޮމިޓީގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ނައިބު ރައީސް  އިޓީގެ ރައީސާކޮމި
 އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތް

ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ފަދައިން  4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .5
 ،ބައްދަލުވުމެއްގައި އާންމުކޮމިޓީގެ  ،ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރާނީ

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީން އަންނަނިވި 

ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމަށް ނުވަތަ  ރުންގެ ތެރެއިން މެންބަ ކޮމިޓީގެ   (1)   
ރެއްގެ ނަން މެންބަޚާބުކުރުމަށް އެދޭ ތިނައިބު ރައީސްކަމަށް އިން

  ؛ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅުން އާންމުކޮމިޓީގެ 

     ރައީސާއިރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މެންބަނަން ހުށަހެޅި   (2)   
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ، ޚާބު ކުރެވޭނީނައިބު ރައީސް އިންތި

 ؛ސިއްރު ވޯޓަކުން ގާރުންގެ މެދުގައި ނަމެންބަ ބައިވެރިވި 

ސިއްރު ވޯޓުގައި  މެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނަގާ ޤާކޮންމެ މަ  (3)   
  ؛)އެކެއް( ވޯޓު 1 ،ރަކަށް ދެވޭނީމެންބަބައިވެރިވާ ކޮންމެ 

)ދޭއް(  2 ،ޓަށް އަހާނީ ވޯކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް  (4)   
 މަޤާމަށް ވަކިވަކިން.

 ބާއްވާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ އިންތިޚާބުކުރުމަށް  ރައީސަކު ކޮމިޓީގެ (ށ)  
 ރިޔާސަތު ކުރެވެންދެން އިންތިޚާބު  ރައީސަކު ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުމުގައި

 .ރައީސެވެ ކައުންސިލުގެ ބަހަލައްޓާނީ
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ގެން ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެ (ނ) 
  ވެ.  ސެކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ ،ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

ކޮމިޓީގެ  ،ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ،ނައިބު ރައީސަކު ނެތްނަމަ
 މެންބަރެކެވެ. ރިވަގުތަކު ހަވާލުވެ ހު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެ

ސަކު އިންތިޚާބުކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަުތ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ )ރ(  
 ވެ.ސެކޮމިޓީގެ ރައީ ،ބަލަހައްޓާނީ

އެންމެ ގިނަ  ،ނައިބު ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވާނީ ށާއިކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމަ (ބ)  
 ވޯޓު ލިބޭ މެންބަރެކެވެ.

ސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ ރައީ
 އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުން 

ލާމަރުކަޒީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ންބަރު ޤާނޫނު ނަ )ހ(  .6
ހިންގުމުގަިއ  ކޮމިޓީ ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ( ޤާނޫނު އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

    ނުވަތަ  ގެގެ ރައީސްކޮމިޓީއިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން 
ންނަނިިވ އަ  ،ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން

 ތައް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.މަރުޙަލާ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)   
 ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ( ޤާނޫނު އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ލާމަރުކަޒީ 

ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދިއުން ތަކުރާރުވާކަން  ކޮމިޓީ
ތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނުވަ ގެ ފާހަގަކުރެވިގެން ރައީސް

ބައްދަލުވުމަްށ  އާންމު ގެ ކޮމިޓީނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް 
 ؛އެޖެންޑާކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2)   
ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ( ޤާނޫނު  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެލާމަރުކަޒީ 

    ،ދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެންހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުން ކޮމިޓީ
ދުވަހުެގ ތިރީސް( ) 30 ކޮމިޓީން  ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ

  ފުރުޞަތު ދިނުން.

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  ގެމި މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސް )ށ(  
ވޯޓު ނެގުމަށް ނުވަތަ އެ ވޯޓުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު 

ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރަކު ހުށަަހާޅ  އާންމުގެ ކޮމިޓީރިހަމަކުރުމަށް ފު
ލުގެ ސޫބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ އު އާންމުހުށަހެޅުން، 

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ކޮމިޓީތެރެއިން އެޖެންޑާ ކޮށްދިނުމަކީ 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި               R-32/2023ގަވާއިދު ނަންބަރު:            33 ދު: އަދަ       52 ވޮލިއުމް: 

6 
 

އްގެ ލުވެ ހުރި މެންބަރެހަވާހިންގުމާ  ކޮމިޓީ ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު 
 ޒިންމާއެކެވެ.

ލާމަރުކަޒީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
ހިންގުމުގަިއ  ކޮމިޓީ ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ( ޤާނޫނު އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ގެ މެންބަރަކަށް ކޮމިޓީރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް 
ގެ ކޮމިޓީއެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށް ފޮނުވަންވާނީ،  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 ލާ އެއްގޮތަށެވެ.ސޫ މަށް ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާ އުބައްދަލުވު  އާންމު

ހިންގުމުގައި  ކޮމިޓީ ގެ ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީ )ރ(  
 ،ންރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިހުމާލުވިކަމަށް ފެންނަ ކަންކަ

 ލިޔުމުން، ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ  ގެގެ ރައީސް ކޮމިޓީ )ބ(  
 ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމުންނެވެ.ކޮމިޓީ ،ނެގޭނީ

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން  ކަމުގެ މަޤާމުންގެ ރައީސް ކޮމިޓީ )ޅ(  
އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން  ،ސްވިޔަންބަރަކު ވަކިކުރި ކަމުގައި މެ

 ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

ޓީްނ ތަ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކޮމިނުވަމައްޗަށް  ގެޓީގެ ރައީސް ކޮމި )ކ(  
ން ކޮމިޓީއިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު، އެފަދައިން 

ފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ފާސްކޮށްފައިވަނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް
ޓީން އެކަން ފާސްކުރާތާ ޓަކައި، ކޮމި  އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 

( ގައި މމި މާއްދާގެ ) ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ރަސްމީ 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލަށްޓީން ކޮމި ،ލިޔެކިޔުމާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ތެރޭގައި، )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ  10ރަސްމީ އަދި 
ތުތަކާ އައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާފައިވަނީ، މި މާގައިނަ

ޓީއަށް ކޮމި ،ކަނޑައަޅައިކައުންސިލުން  އެއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން 

ވަރުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުން ކަށަ ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގައިވާ  (އ)  
 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުމާއެކުގައެވެ. ،ނީވާފޮނުވަން ކައުންސިލަށް
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 ކަމުގެ ވޯޓު ތް ނެ އިތުބާރު  ،ބައްދަލުވުމާއި ވި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (1)   
މަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްދިނުމަށް އެދި ވުބައްދަލު ވި ނެގުމަށް ބޭއް

 ؛ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް

 ކަމުގެ ވޯޓު ތް ނެ އިތުބާރު  ،ބައްދަލުވުމާއި ވި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (2)   
 ؛ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާތައް ވި ނެގުމަށް ބޭއް

 ކަމުގެ ވޯޓު ތް ނެ އިތުބާރު  ،ބައްދަލުވުމާއި ވި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (3)   
 ހުގެ)އެކެއް( ދުވަ 1ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ  ވި ނެގުމަށް ބޭއް

 ؛ނުވިކަން އެނގޭ ލިޔެކިޔުންކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފޮ 

 ކަމުގެ ވޯޓު ތް ނެ އިތުބާރު  ،ބައްދަލުވުމާއި ވި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭއް  (4)   
 ؛ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ވި ނެގުމަށް ބޭއް

ޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުނު މާލުވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމިއިހު  (5)   
 ؛ލިޔުންތައް

ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެވޭ  އެ  ،ކަމާއި އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަން  (6)   
ޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އަންގައި ކޮމި މުއްދަތު

 ؛  ލިޔުން ލުކުރިހަވާ

 .ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ކަމާ  (7)   

އެހެން  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރަށްއމި މާއްދާގެ ) (ވ)  
       ،އެދިއްޖެނަމަ ކައުންސިލުންމަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ލިޔުމެއް ނުވަތަ 

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީން  ،މަޢުލޫމާތެއްއެ އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކޮމިޓީްނ  ގެ މައްޗަށް ރައީސް ކޮމިޓީގެ  (މ)  
ަގިއ އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި މި ގަވާއިދު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު،

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކައުންސިލުްނ 
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުނު ރައީސް ނުވަތަ ، ކަށަވަރުކުރުމާ ހަމަޔަށް

ނައިބު ރައީސް، އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން 
 ވާންވާނެއެވެ.ވަގުތީގޮތުން ދުރު

ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުވާ މުއްދަތުގައި  (ފ)  
ވެ. އަދި ސެކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީ  ،ލުވެ ހުންނާނީހަވާކޮމިޓީގެ ހިންގުމާ 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި               R-32/2023ގަވާއިދު ނަންބަރު:            33 ދު: އަދަ       52 ވޮލިއުމް: 

8 
 

ލުވެ ހަވާތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ހިންގުމާ ހާލަކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސް ނެތް 
 ރެކެވެ. މެންބަޓީން ކަނޑައަޅާ ވަގުތަކު ކޮމި އެ ،ހުންނާނީ

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ  ގެގެ ރައީސް ކޮމިޓީ (ދ)  
ނެގުމަށްފަހު އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، މި މާއްދާގައި 

        ފައިވާ ފަދައިން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގަިއ ބަޔާންކޮށް
އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް  ގައިވާގަވާއިދުމި 

 އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުންނެވެ.ކައުންސިލުން ފޮނުވައި،  ކައުންސިލަށް

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،  ތިރީސް() 30ފައިވާ ބަޔާންކޮށްމި މާއްދާގައި  (ތ)  
 ،ކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުކަންކަން އިޞްލާޙު އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންކަމާއި އެ

ފެށިގެން، ތާރީޚުން  ގިނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އެން ށްގެ ރައީސަ ކޮމިޓީ
 ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ކޮމިޓީހިންގުމުގައި  ކޮމިޓީ (ލ)  
އީސް ނުވަތަ ނައިބު ގެ ރަކޮމިޓީ އިހުމާލުވިކަމަށް ފާސްކުރި ބައްދަލުވުމުގައި 

މުްނ ރައީސް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމަށް ބައްދަލުވު
ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އެންގުނުކަމަށް  ށް ގެ ރައީސަ ކޮމިޓީނިންމިކަން، 

ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަން ބަޔާންކޮށް އަލުން ލިޔުމުން އެންގުން ލާޒިމެއް 
ދަލުވުމުގައި ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ބައް
ނުވަތަ ނައިބު  ށްރައީސަގެ ނިންމުން ކޮމިޓީބައިވެރިވެފައި ނުވާނަމަ، 

ން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީ ،އެންގުނުކަން މުން ލިޔު ރައީސަށް
ގެ ނިންމުްނ ކޮމިޓީދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ،  )ތިރީސް( 30ތުގައި ހާލައެ 

 އެންގުނު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ލިޔުމުން 

ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް އަންގާ  ށް( ގެ ދަށުން ރައީސަލމި މާއްދާގެ ) (ގ)  
ލުވުމަށް ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އިންކާރުކުރާނަމަ، ހަވާއެންގުމާ 

ލުވުަމްށ ހަވާލިޔުން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުން ލިޔުމާ 
 ކިކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.( ފަރާތަކުން ހެ)ދޭއް 2އިންކާރުކުރިކަމަށް 

ލުކުރިކަމަށް ހަވާނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން  ށްރައީސަ ،ތުގައިހާލަ މި
 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ. )ތިރީސް( 30ބަލައި، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ޞްާލޙު އެކަން އި ،އަންގާ ކަމެއްން ކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި އިޞްލާޙުކުރަން )ޏ(  
ފުރަތަމަ މަރުޙަާލ ، ނުކުރުމާއި ކުރުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި އިޞްލާޙު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނިކޮށް އެފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ   ފުރިހަމަކޮށްފައި
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އުޞޫލުްނ ލާމަރުކަޒީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010
މާއްދާެގ  ޚިލާފު އެހެން ކަމެއް ކުރުމަކީ، މި  ޙާ ރޫ ގެ( ޤާނޫނުހިންގުމުގެ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބޭނުމަށް
 ކޮމިޓީ އެއްގޮތަށް  ޙާ ރޫ ގެ( ޤާނޫނު އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ލާމަރުކަޒީ 

 ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވަމުންދިއުން ތަކުރާރުކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ރައީސް، ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު 
 ހުސްވުން 

 ،ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ގެ މަޤާމުކޮމިޓީގެ ރައީސް  )ހ(  .7
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ބަދަލުގައި އެއިން މަޤާމަކަށް މެންބަރަކު 

 އަލުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

     ރައީސް ނުވަތަ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
    )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވާތާ ނައި

އެ މަޤާމަްށ  އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،
ގެ ކޮމިޓީމެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން، އެ ނޫންކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ހަތެއް( ދުވަހުެގ  7 ރަސްމީ ،މިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައްކޮ )ނ(  
ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ކޮމިޓީ ،ތެރޭގައި

 އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

   ސިލް ނުވަތަ ކައުން ރަށުއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެނަމަ،   .8 މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން 
      ރަސްމީ ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ،ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީ

ލިޔުމަކުން  ،ސަބަބު އެނގޭ ގޮތަށް ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3
ތިރީގައިވާ  ،އަންގަންވާނެއެވެ. މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވިކަމަށް ބެލެވޭނީ

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީން 

     އެ މީހަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދި ކޮމިޓީއަށް އެޑްރެސްކޮށް  )ހ(  
 ސިޓީ ފޮނުވުން.

)ފަހެއް( ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވުން.  5ވިދިވިދިގެން  ،މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި  )ށ(  
ންޖެހޭ މީހަުކ ބަލަތިމާ ތިމާ ނުވަތަ  ،މަޤުބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ

 ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުން.އެހެން ލުކުރާ ގަބޫ ން ކޮމިޓީ  ބަލިވެގެން ނުވަތަ

 2010/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން )ނ(  
  ޞޫލުން ހިންގުމުގެ އު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،  6-56 ( ގެ ޤާނޫނު
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)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ  2010/10 ޤާނޫނު ނަންބަރު
ކުރާ ސިފަެއްއ މުލާޒިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި   12ޤާނޫނު( ގެ 

 .މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވުން

ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ދާއިމަށް  ،މަރުވުން )ރ(  
 .ނުކުޅެދުން

 ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ. ،ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  .9 ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ ކޮމިޓީ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކޮމިޓީ )ހ( 
 .ތަންފީޛުކުރުން

 .ކޮމިޓީގެ މަގުސަދާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުން )ށ(  

ން އެކަށައަޅާ މަސައްކަތު ކޮމިޓީ ސިލުކުރުމަށް ގެ މަގުސަދުތައް ހާކޮމިޓީ )ނ(  
ގެ ކޮމިޓީތާވަލާއި ބަޖެޓުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް 

 .މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން

ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ،ގެ ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމާއިކޮމިޓީ )ރ(  
 .ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން

ތޯ ތަށްދާ އެއްގޮގުސަގެ މަކޮމިޓީތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކާ ހަރަގެ ކޮމިޓީ )ބ(  
 .ބެލުން

ން އެކުލަވައިލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ކޮމިޓީ )ޅ(  
ކަން ރާފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އާންމުކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް އާންމުކު

 .ކަށަވަރުކުރުން

 .ތަމްސީލުކުރުން ކޮމިޓީހޭ ތަންތަނުގައި ތަމްސީލުކުރަންޖެ ކޮމިޓީ )ކ(  

 ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ކޮމިޓީ )އ(  
 .ންކަން ކަށަވަރުކުރުންތީމަ

)ދައުލަތުެގ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ގެ މާލީ ޒިންމާތައްކޮމިޓީ )ވ(  
މަތީން އަދާކުރަމުންދާކަން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

 ކަށަވަރުކުރުން.
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   ރައްޔިތުންނަށާއި  ،ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެންކޮމިޓީ )މ(  
 .މަސްއޫލު އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން

 ،ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔާއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި )ފ(  
 .ތޯ ބެލުންއިޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުން ހިންގަނފައިސާގެ ކަންތައްތައް ކަ 

 .ން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުންކޮމިޓީ )ދ(  

 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )ތ(  
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. ވާކޮށްފައިގައި ބަޔާންޤާނޫނު( 

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ   .10
 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތު

 .ގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުންކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީ )ހ(  

ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްެޖ ކޮމިޓީ )ށ(  
ތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާމު ހާލަވެރިވެއްޖެ އުޒުރުތެއްގައި، ނުވަތަ ހާލަ

ތެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުްނ ހާލަ ހުސްވެއްޖެ 
 ،ގެ ރައީސްކޮމިޓީ، ވެ. މީގެ އިތުރުންގެ ނައިބު ރައީސެކޮމިޓީއަދާކުރާނީ 

ވެސް އޭނާ  ލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްހަވާގެ ނައިބު ރައީސާ ކޮމިޓީ
 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

 .ން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުންކޮމިޓީ )ނ(  

 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )ރ(  
 ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންޤާނޫނު( 

ގެ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ
 މަސްއޫލިއްޔަތު

ގެ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ   .11
 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ނުވަތަ އެ ކަންކަމުގެ  ވާ ދަތިރަށުގެ އަންހެނުންނަށް  )ހ(  
ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް  އެ ،ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި ކޮމިޓީމަޢުލޫމާތު، 

 .މަސައްކަތްކުރުން 

 .ގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުންކޮމިޓީ )ށ(  
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 .ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން ކުރުމަށްލުހާސިދުތައް ގުސަ ގެ މަކޮމިޓީ )ނ(  

ލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު ވައިން އެކުލަކޮމިޓީ )ރ(  
  .ލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުންވައިއެކުލަ

ލުކުާރ ހަވާގެ ރައީސް ކޮމިޓީ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީ )ބ(  
 ކުރުން.އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް 

 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )ޅ(  
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންޤާނޫނު( 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

( ބާވަތުގެ ތިނެއް) 3އަންނަނިވި  ،ބައްދަލުވުންތައް ބެހިގެންވަނީ ކޮމިޓީގެ  .12 ވުންބައްދަލު  ކޮމިޓީގެ 
 މައްޗަށެވެ. 

 ބައްދަލުވުން. އާންމު ކޮމިޓީގެ )ހ(  

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން.ކޮމިޓީގެ  )ށ(  

 .ކޮމިޓީން ކައުންސިލާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް  )ނ(  

މެންބަރުންގެ  ޖުމުލަކޮމިޓީގެ  ،މިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީކޮ )ހ(  .13 އަދަދު ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ 
 ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ. 

    ހަމަނުވާނަމަ،  އަދަދު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ  )ށ(  
ލުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ޑައިހަމަަވންދެން، އެ ބައްދަލުވުމެއް މެދުކަނ އަދަދުއެ 

 ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ވަގުތަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ބައްދަލުވުން ބާއްވާ  އާންމު ކޮމިޓީގެ 
 ދުވަސް

 ،އެއްފަހަރު މަހަކު  ކޮންމެ، ގޮތުގެ މަތީންމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(  .14
ވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ބައްދަލު  އާންމުފައިވާ ކޮށްކޮމިޓީގެ ތާވަލު

 ވަހުއެވެ.އަންގާރަދު  ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ،ނީކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާއާންމު

ރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަްށ ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ މެންބަ )ށ(  
 އާންމުބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ގިނަ  އާންމު )އެކެއް(  1 މަހަކުނަމަ، ފެނިއްޖެ

 އްވުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ބައްދަލުވުން ބޭ
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ބައްދަލުވުން ބާއްވާ  އާންމު ކޮމިޓީގެ 
 ވަގުތާއި، އެޖެންޑާ ، ތަނާއި

ކޮމިޓީގެ  ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތަނާއި ވަގުތާއި އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ )ހ(  .15
 ރައީސެވެ. 

 ޑިއާއި ން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ގަބައްދަލުވު އާންމު ކޮމިޓީގެ  )ށ( 
ހުެގ ދުވަ އެކެއް() 1އެޖެންޑާ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

ކުރިން، ކޮމިޓީގެ ރައީސް، ލިޔުމުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 އާންމުކޮމިޓީގެ  ގޮތުގެ މަތީންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
ކުރިން ފޮނުވި ހުގެ ދުވަ އެކެއް() 1އްދަލުވުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ، ބަ

ލުވެ ހުންނަ ކައުންސިލުެގ ހަވާއިދާރީ ކަންކަމާ ކޮމިޓީގެ  ،ތައް ރިކޯޑުގޮތުގެ 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު

ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު ކޮމިޓީގެ 
 އެޖެންޑާ 

، ކޮމިޓީގެ ރައީސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާކަމެއް، އެ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން )ހ(  .16
 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަށް  ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު )ށ(  
 ދޭއް() 2ބައްދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ  އާންމު ،ބޭނުންވާނަމަ

 ކުރިން، ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ހުގެދުވަ

 ންކުންފުނިދާއިރާގެ ރައްޔިތަކު ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގެ މިޓީގެ ކޮ )ނ(  
 ،ކޮމިޓީއަށް ވަކިކަމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުން 

ކަމެއް ކޮމިޓީއަށް  އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް އެ  ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގެ  ކޮމިޓީ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

     ،ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  )ރ(  
 ޤައުމީ އިދާރާތަކުންނެވެ. 

ކޮމިޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ  )ބ(  
 7/2010ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މައްސަލައަކީ ވެސް

  ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު
ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ދައިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަޤާނޫނު( އާއި އެ 

 ކޮމިޓީއަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޓަކައި،  އް ކުރުމަށްއަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައި، އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެ  .17 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
 ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
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ކޮމިޓީގެ  ،ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، މަދުވެގެން )ހ(  
 ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން އެދުން.

ޓީން ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި )ށ(  
 އެދުން.

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް މިފަދަ ބައްދަލުވުމެްއ  )ނ(  
 ބާއްވަން ފެނުން.

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް 
 ބާއްވަން ހުށަހެޅުން 

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެދުމުގައި، އެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަްނ   .18
 ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިޔުމުން ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. ،ޚުބޭނުންވާ ސަބަބާއި ތާރީ

ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 
 ތަނާއި، ވަގުތާއި، އެޖެންޑާ 

ލި ބައްދަލުވުްނ ން، ކޮމިޓީން ބާއްވާ ކުއްތީ މަ  މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .19
އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނީ، އެ ބައްދަލުވުމެްއ  ބާއްވާނެ ތަނާއި ވަގުތާއި 

ފައިވާ ހުށަހެޅުާމ ޅައިވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަބޭއް
 ން، ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

މިޓީގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ތަނާއި ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކޮ )ށ(  
 ކޮމިޓީގެ ރައީސް، ކޮމިޓީގެ  ،އެންމެ އަވަހަކަށް އެޖެންޑާ، ވީ ގަޑިއާއި

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން މެންބަރުންނަށް 

 ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުއްލި
 ކަންތައްތައް ނުނިންމޭނެ 

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގަިއ މިޓީގެ ކޮ ،އަންނަނިވި ކަންކަމުން ކުރެ ކަމެއް  .20
 ނިންމައިގެން ނުވާނެއެވެ.

   .ންކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވު  )ހ( 

 .ނެގުން ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު )ށ(  

 .ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން މާއި،ވިޔަފާރިކުރު )ނ(  

 .ފާސްކުރުން ބަޖެޓު އި،ކަނޑައެޅުމާ ބަޖެޓު  ކޮމިޓީގެ )ރ(  

 ލުމާއި ފާސްކުރުން.ވައިޕްލޭންތައް އެކުލަ ކޮމިޓީގެ )ބ(  

ލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަ
 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން

ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ރައީސް  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ  .21
 . ރައީސެވެ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ،ތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީހާލަނެތް 
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ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމާއި 
 ނިންމުން 

ން ކޮމިޓީން ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްެގ ތީމަ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  )ހ(  .22
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ،ފެށުމާއި ނިންމުން

ފައިވާ ގަޑިޖެުހމުން، އެ ބައްދަލުވުމުެގ ޅައިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަ )ށ(  
 އަދަދު  ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ އަދަދު ޤާނޫނީ 
ކުރުމަށްފަހު ނުރިޔާސަތުން އިޢުލާ އަދަދުމެންބަރުންގެ  ،ހަމަވާނަމަ

ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ. ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިުރ 
 ނިޓު)ފަނަރަ( މި 15ހަމަވޭތޯ  އަދަދުހަމަނުވާނަމަ، އެ  އަދަދުޤާނޫނީ 

 އަދަދު ވެސް ޤާނޫނީ  ބަލަންވާނެއެވެ. މި ވަގުތު ފަހަނަޅައިދިއުމުން
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ނުހަމަނުވާނަމަ، އެކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާ

 ،ބައްދަލުވުން ފެށުމަށްފަހު، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ )ހ(  .23 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން 
 އެވެ. ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެ

އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުްނ  )ށ(  
 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރިން ފޮނުވި އެޖެންޑާގައި ހުގެ ދުވަ އެކެއް() 1ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު )ނ(  
ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އިތުރެއް  އާންމު ނުހިމެނޭ ކަމެއް، 

 އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަމެއް އެޖެންޑާއިން ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 
 ވެސް ނުވާނެއެވެ. އުނިކޮށްގެން

ބައްދަލުވުން އެއްގޮތަށް  އެޖެންޑާއާ
ގެންގޮސް ބަހުސަށް  ކުރިޔަށް
 ލުން އިހުޅުވަ

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ އެޖެންޑާގައި ކަނޑައެޅިފަިއާވ  )ހ(  .24
ފައިވާ ކަންކަން، ރިޔާސަތުން ކަނޑައަާޅ އިނަ ތަރުތީބުން، އެޖެންޑާގައި ހިމަ

ކަމަކާބެހޭގޮތުން  ން ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި، އެތީ މަ ގޮތެއްގެ
 ލަންވާނެއެވެ. ވައިބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ހުޅު

ން ބަހުސްގެ ފުރުޞަުތ ތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، މުޅި ބަހުސަށް   ލުމުގައި،ވައިހުޅު

ވަގުތާއި، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން  ޖުމުލަދެވޭނެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ން ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅަން ރިޔާސަތުްނ ތީ މަ މިގޮތުގެ
ދިގުމިނާއި، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބޭނެ  ޖުމުލަ ފިނަމަ، ބަހުސްގެ ނިންމައި

ފެށުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު  ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން، ބަހުސް
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ދޭންވާނީ ހަމަަހަމ  ތުފުރުޞަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް  މެންބަރުންނަށް 
 އުސޫލަކުންނެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް 
 އެދުން  ތަށްފުރުޞަ

ން ބަހުސަްށ ތީމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 24މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .25
ލުމުން، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސުަގިއ ވައިހުޅު

ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން، އަތް އުފުލައިގެން ރިޔާސަތަށް އެކަމަށް 
 އެދޭނީއެވެ.

          އިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭ މެންބަރުންނަށް، ބަހުސްގައި ބަ )ށ(  
އެ ބަހުސަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވަންދެން، ނުވަތަ ބަހުްސ 
އެއްކޮށް ނިމެންދެން، މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދުނު ތަރުތީބުކަމަށް 

 ދޭންވާނެއެވެ. ރިޔާސަތަށް ނޯޓުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުން، ފުރުޞަތު

ގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަހުސް
 އަދަބުތައް 

 ،ވެސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި، ކޮންމެ މެންބަރަކު  .26
 އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

އޭނާއާއި ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެއްވެްސ  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާ ވަގުތު )ހ(  
 ދެމެދަށް ހުރަސް ނޭޅުން. ވެސް އެ ރަކު ހުރަހެއް ނުހުރުމާއި، މެންބަ 

 ފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބިނާކުރުން.ޅައިހުށަހަ )ށ(  

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަސްމޮށެ އުޅުމުގެ  )ނ(  
ގެ އެއްވެސް އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން، ކައުންސިލާއި ކޮމިޓީ

ން ތީމަ މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެ
 ވާހަކަދެއްކުން.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މައްސަލައިގެ ބަހުްސ  )ހ(  .27 ބަހުސް ނިންމުން 
  ، ވަގުތު ހަމަވުމުން ޖުމުލަނުވަތަ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ނިމުމުން

އެ ބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މެންަބރަކަށް، ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި 
 ދޭންވާނެއެވެ. ނިޓު)ތިނެއް( މި 3މަދުވެގެން ޓަކައި، ބުނުމަށް  ފަހުބަސް

ން، މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ތީމަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
      ރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދިނުމާއެކު، މެންބަރަށް ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފު
 އެ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ނިމުނީއެވެ.

ރަކު ކުރިޔަށްގެންދާ ވާހަކައެއް މެންބަ
  ލުމަށް އެންގުން ހުއްޓައި

އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް  ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް  .28
 ލަންވާނެއެވެ.ހުއްޓައިކަ ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަ
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މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުާވ ގޮތަށް  )ހ( 
ލުމަށް ހުއްޓައިވާހަކަ  ،ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން

 އެންގުން.

      މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަނީ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައްކަމަށް  )ށ(  
ކަމަށް  ކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް  ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން

 ލުމަށް އެންގުން.ހުއްޓައިވާހަކަ  ،ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން

     މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމަާކ  )ނ(  
ލުމަްށ ހުއްޓައި ވާހަކަ ،ނެތް ވާހަކައެއްކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިގެން ގުޅުމެއް
 އެންގުން.

ލަން އެންގި ސަބަބު ހުއްޓައިވާހަކަ 
 ބަޔާންކުރުން 

ވާހަކައެްއ  ލުމަށް ރިޔާސަތުން އަންގައިފިނަމަ، އެހުއްޓައިމެންބަރެއްގެ ވާހަކަ   .29
 ލުމަށް އަންގާ ސަބަބު، ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ހުއްޓައި

ން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކުރު
 ހުއްދަނޫން ކަންކަން 

ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު، އަންނަނިވި   .30
 ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ފަދަ އެއްވެްސ  އޭނާއަށް އުނދަގޫވާ ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިރު )ހ(  
 ކަމެއް ކުރުން.

  ކޮމިޓީގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ގޮތަށް  ،ގަމުންދާއިރުބައްދަލުވުން ހިނ )ށ(  
ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި، އެހެނިހެން މެންބަރުންނާ ވާހަކަދައްކަިއ 

ގެ އަޑުއެހުމަށް އައިސް ތިބޭ މީހުންނަށް ހެދުމާއި، ބައްދަލުވުމު
 .ހެދުން އިޝާރާތްކޮށް މުޢާމަލާތްކޮށް

ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި، ކެސެޓް  ،ންތީމަ  ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ )ނ(  
ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ނުވަތަ ކެމެރާ، ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ 

ކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރިކޯޑުއަޑު 
 ބޭނުންކުރުން.

ރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދު އެ މެންބަ ،މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނިކޮށް )ރ(  
 ހުރަސް އެޅުން.

މޯބައިލް ފޯނުން ފޯނު ކުރުމާއި، ފޮޓޯއާއި ވީޑިޯއ  ،ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި )ބ(  
 ކުރުން.ރިކޯޑުނެގުމާއި، އަޑު 
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ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
 ފުރުޞަތު ދިނުން  ބައިވެރިވުމުގެ

ލައިގެން ބާއްވާ އިވަކޮށް ހުޅުއާންމުކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަކީ  )ހ(  .31
 ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަޑުއަހަން ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮމިޓީގެ  )ށ( 
ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި، ބަހުސްގައި އެއްވެސް 

 ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 ވަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ބައްދަލުވުްނ ންލުވުމުގެ އަޑުއަހަބައްދަ )ނ(  
ގެންދިއުމަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާ  ކުރިޔަށް

ކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ިހންގި ކޮންމެ މީހަކު، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 
އްދަލުވުމަކަށް މާލަމުން ވަގުތުން ބޭރުކުރުމާއި، އޭގެ ފަހުގެ އެއްވެސް ބަ

ނުވެއްދުމަށް، ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ބައްދަލުވުމަކަށް 
 ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ނުވެއްދުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއަށް  )ރ(  
ދެވިދާނެ އެކި ފަރާތްތަކަށް، ކޮމިޓީގެ  ޝްވަރާބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި މަ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ބާރު، ކޮމިޓީގެ 
 ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ހައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ )ހ(  .32 ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުން 
ކޮމިޓީެގ  ،ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ނިންމޭނީ  ހިނދަކު، ކޮމިޓީގެ

ރުވެ ވޯޓުގަިއ ހާޒިބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމެއް ހުށަހެޅި، އެ ބައްދަލުވުމަށް 
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
މެންބަރުންގެ  ޖުމުލަމުޅި ކޮމިޓީގެ  ،ސްކުރެވޭނީކަމެއް ފާ

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރުން؛ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ  (1)   

 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުން. މާއި،ވިޔަފާރިކުރު (2)   

ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި 
 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އިސްކަންދޭްނ ކޮމިޓީން   .33
 ،ގަވާއިދުތަކާއި  ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީން ކަންކަން ނިންމަންވާނީ 

ޤައުމީ ތަރައްޤީެގ  ،ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީން އެއްގޮތްވާ ޕްލޭނާ 
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ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ފިޔަވައި، ކޮމިޓީން  ސާއިރައީކޮމިޓީގެ  )ހ(  .34 ޓު ދިނުން ވޯ
 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ،ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވޯޓު ދޭނީ 

     ،ވެސް، ވޯޓަށް އެހޭ ކަމެއްގައި ދެވޭނީ ރަކަށްމެންބަކޮމިޓީގެ ކޮންމެ  )ށ(  
 )އެކެއް( ވޯޓެވެ. 1

 ލުތަފުސީ ،ވޯޓު ގުނައި
 ނަތީޖާ އިޢުލާނު  ،ކުރުމާއިރިކޯޑު
 ކުރުން 

 ކައުންސިލްކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން  ،ކުރާނީ ރިކޯޑުލު ތަފުސީވޯޓު ގުނައި، އޭގެ   .35
ބައްދަލުވުމުގެ  ،އިދާރާގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާނީ 

 ރިޔާސަތުންނެވެ.

ބައްޕަ، ، މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް   .36 ތުހާލަތު ފުށުއަރާ މަޞްލަޙަ
ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެޭނ މީހެއްގެ  އެއްބަނޑު، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ 

ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެުދ 
ގައި އެ ކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ ބައްދަލުވުމު، ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ 

 ނިންމުމުގައި އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރިޔާސަތަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.  .37 ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން 

އި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތައް ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާ )ހ(  .38 ނިންމުންތައް ހާމަކުރުން
އެއީ ޞައްޙަ  ،މިގޮތަށް އާންމު ނުކުރާނަމަ ކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.އާންމު

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެއް ކަމުގަ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް

އް ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ކަންތައްތަ ށ()  
 ކައުންސިލުގެ ،ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ސިއްކަ ޖެހުމަށްފަހު ކޮށް ހާމަކުރުމަށްއާންމު

މީ ކޮމިޓީގެ ރަސް ޓާއި،އި، ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިއިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑާ
 ކުރަންވާނެއެވެ.އާންމުތަކުގައި ސޯޝަލް މީޑިާއ ޕްލެޓްފޯމް

ކޮމިޓީެގ  ތުގެ މަތީންގޮގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( (ނ)  
ޤަރާރުތަކާއި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް އާންމުކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ 

 ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރިކޯޑުއިދާރާއިން އެކަން 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ޒާމު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތި  .39
ހަމަޖައްސައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން ބެލެހެއްޓުމަކީ 

 ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ސެކްރެޓަރީއިދާރާގެ  ކައުންސިލުގެ

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ، އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  )ހ(  .40 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
ވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް އެ ޔައުމިއްޔާގަިއ ބައިވެރި
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މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓީން ނިންމި 
ކަންކަމާއި، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންނާއި، ބައްދަލުވުމުގައި 

ން ބޭއްވި ބައިވެރިނުވި މެންބަރުން ބައިވެރިނުވި ސަބަބާއި، ބައްދަލުވު
ބައްދަލުވުމުގައި  ،އާއިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ،އިތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތާ

ރުންގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ މެންބަ ކޮމިޓީގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި  ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފަދައިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުެގ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން އްދާގެ )ހ(މި މާ )ށ(  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރާނެ 

ޔައުމިއްޔާ ރަނގަޅުކަމަށް  ،ބެލެވޭނީ ގޮތެއް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނަމަ 
 ރުހޭކަމަށެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ން ކޮމިޓީގެ މާލީ ކަންކަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަުތ ގައި   )ކ(ވަނަ މާއްދާގެ  42މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .41 ލުންއިއެކުލަވަ ބަޖެޓު
ތާވަލަށް ބިނާކޮށް، ދައުލަތުން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ެތރެއިން 

އަށް ލިޭބ ކޮމިޓީ  ،)ފަހެއް އިންސައްތަ( އާއި %5ކޮމިޓީއަށް ހަވާލުކުރާ 
 ގެ ބަޖެޓުކޮމިޓީ ،އެހީއަށް ބަލައި އި އެހެނިހެން ހިލޭއެހެނިހެން އާމްދަނީއާ

 ޅަންވާނެއެވެ.ހަކައުންސިލަށް ހުށަ ވައިލައިފައިއެކުލަ

ގެ ބަޖެޓުން ހަރަކާތްތައް ކޮމިޓީ ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއިން  )ށ(  
މެންބަރުންގެ އުޖޫރައަށްވާ ފައިާސ  ،ހިންގުމަށް ފާސްކޮށް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ

 އެވެ.ގަރުމަށްފަހުއުނިކު

ފާސްކޮށްފައިާވ  އިލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައަށް ކޮމިޓީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  
      ،ގައި ހިމެނޭ ފައިސާއިން އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވޭނަމަޓުބަޖެ

 ދަނީގެ ގޮތުގައި މްގެ އާކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤީއަންހެނުންގެ ތަރައް
ވަނަ  31ޑިސެންބަރުމަހުގެ  ،ރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސްޖަމާކުފައިސާ  އެ

ގަންނަން  ،ފަިއވާ ޚިދުމަތާއިދައިހޯ ،ތަކެއްޗާއި ދުވަހުގެ ކުރިން ގަނެފައިވާ
ޚިދުމަތްތަކުގެ  ހޯދަން އެއްބަސްވެފައިވާ ،އެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި

ން ގެ ކުރި 31 މަހުގެރީޖަނަވަ އަންނަ އަހަރުގެ  ޖެހިގެން ،ވާ ފައިސާށްއަގަ
 ނިންމަންވާނެއެވެ. ކައިދައް
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 ފަިއސާ  އާމްދަނީ  އެންމެހައި ގެކޮމިޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި މި )ރ(  
 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  އަށްކޮމިޓީ އެކައުންޓުގައި ކައުންސިލުގެ ،ޖަމާކުރާނީ
 . ކޯޑުގައެވެ

ކޮމިޓީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި 
 ޚަރަދުކުރުން

ފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ އެންމެހައި ކަންކަން ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީ )ހ(  .42
    ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރަންވާނީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިނު( އާޤާނޫ
އެހެނިހެން  ،އިނު( އާ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ

 ންނެވެ.ތީގެ މަ އްވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެގަ ޤާނޫނުތަކާއި 

ނަމުގައި ހުންނަ ފަންޑުގެ ގެ ކޮމިޓީ ،ކައުންސިލުގެ އެކައުންޓުގައި  )ށ(  
ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ވަކި އެކައުންޓެއްގައި ހުންނަ ފައިސާެގ  ފައިސާއާއި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  މުގައިސެޕް ސިސްޓަ/ވިޔަ މޮޑިއުލް ފުސީލު،ތަ
އަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފަންޑުގަިއ ކޮމިޓީ ކަތްކުރާ މަސައް
 ކުރަންވާނެއެވެ.ރިކޯޑު

ތްތަކަށް ޚިދުމަތާއި ރަކާގެ ހަކޮމިޓީ ،ގެ ފަންޑުގެ ހިސާބު ބެލެހެްއޓުމާއިކޮމިޓީ )ނ(  
ގެ ފަންޑުން ކޮމިޓީ ،އާއިމުދާ ހޯދުމުގެ ހުއްދަ )ޕީ.އޯ. އޮތަރައިޒްކުރުން( 

 ،.ވީ. އޮތަރައިޒް ކުރުން( ދޭނީފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ )ޕީ
 ވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.ފައިޅައިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަ ކައުންސިލުގެ އެ 

ގެ ކޮމިޓީއެ  ،ގެ ފަންޑުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ހުއްދަ ދޭންވާނީކޮމިޓީ )ރ(  
ކައުންސިލަްށ  ފައިން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު ސޮއިކޮށްކޮމިޓީރައީސް ނުވަތަ 

  މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމަކަށެވެ.ފޮނުވާ

ފޯމުގަިއ  ،ފޯމު ލިބުމުން ކޮށްފައިވާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންމާމި  )ބ(  
ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަންނަން އެދޭ މުދާ ކޮށްފައިވާބަޔާން

2017/R-20  ެއެއްގޮތަށް ދު( އާގަވާއި ގެމާލިއްޔަތު)ދައުލަތުގ، 
 ސިލުން ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.ލަސްނުކޮށް ކައުން

   ،ގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށްމުވިޔަ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ސެޕް ސިސްޓަ )ޅ(  
 ދު( އާވާއިގަ ގެމާލިއްޔަތު)ދައުލަތުގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ތަކަްށ ލުބި ،އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި
         ކައުންސިލުްނ  ،ހިސާބުތައް އަދާހަމަކުރުމަކީ ،ފައިސާދެއްކުމާއި

 ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. މަސައްކަތް އެ
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ކުރުމަށް ސިލުސަދުތައް ހާގުކޮމިޓީގެ މަ  ،ކުރަންވާނީކޮމިޓީގެ ފަންޑުން ޚަރަދު )ކ(  
 ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން ޓުލާ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެ ވައިއެކުލަ

 .ރަކާތްތަކަށެވެހަ

 ،ކޮންމެ މަހަކު ،ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ،ރިޕޯޓު ފަންޑުގެ ބަޖެޓު  ގެކޮމިޓީ )އ(  
 .އަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެކޮމިޓީއަންހެނުންގެ 

ގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ކައުންސިލުގެ އިދާރާެގ ކޮމިޓީ )ހ(  .43 ކޮމިޓީގެ ފައިސާއަށް ޒިންމާވުން 
ލުވެފައިވާ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކަށް ހަވާމުވައްޒަފަކު އޭނާއާ 

ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ކައުންސިލުގެ ވަޒީފާއިން 
ލުވެހުރި ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް ކައުންސިލުން ހަވާއޭނާ  ،ވަކިވެވޭނީ

 ލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ހަވާކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ 

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ )ދިވެހި 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ބޭނުމަށް،  6-56ގެ ( ޤާނޫނު  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުެގ 
ގޮތުންނާއި އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ 

 ތްތައް ހިންގިދާނެއެވެ. ހަރަކާދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށް

ްނ ކޮމިޓީ ތްތައް ހިންގުމަށާއި، ހަރަކާ ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  (ށ)މި މާއްދާގެ  (ނ)  
      ތްތައް ހުއްޓުނަނުދީ ހަރަކާކުރިން ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ 

 ތްތެރިހަރަކާޓަކައި، މާލީ މަންފާއެއް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް މީހުން  ދެމެހެއްޓުމަށް
 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ކުރުން ރިޕޯޓު ފޮނުވުމާއި  ރިޕޯޓު 

 ކަނޑައަޅާ ލުކުރަންހާސި ކޮމިޓީން  ،ވެސް އަހަރަކު ކޮންމެ )ހ(  .44 ކުރުން ރިޕޯޓުފޮނުވުމާއި  ރިޕޯޓު
 އެކަށައަޅައި  މަހު ފުރަތަމަ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ  ،ލަނޑުދަނޑިތައް

 ކަނޑައެޅުނު އަހަރަށް  އިތުވެދިޔަފާ އަދި . ކުރަންވާނެއެވެއާންމު
 ރިޕޯޓު ގުޅޭ މިންވަރާ  ލުކުރެވުނުހާސި ތެރެއިން  ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ފައިލައިވައިއެކުލަ

ކައުންސިލުން  ވައިލައި،އެކުލަ ޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓުކޮމި )ށ(  
 ކަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަ 
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ކައުންސިލުެގ  ރަށު ،ހިސާބު އޯޑިޓް ތަކެތީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ ކޮމިޓީގެ )ނ(  
 ކައުންސިލުން ،ހިމެނުމަށް ރިޕޯޓުގައި އޯޑިޓް ކައުންސިލުގެ ސިޓީ ނުވަތަ 

 ކައުންސިލަށް  ސިޓީކައުންސިލަށް ނުވަތަ  ރަށު ،ތާރީޚަކަށް ކަނޑައަޅާ
 .ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ

 ހަވަނަ ބާބު 
 މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ 

     ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ރުންގެ ހާޒިރީއާ ގުޅޭގޮތުންމެންބަކޮމިޓީގެ  )ހ(  .45 ރުންގެ ހާޒިރީ މެންބަކޮމިޓީ 
2021/R-143  ްގައި ( ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު)ލޯކަލ 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ

ތާއަކު ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރުމަށް ފުއެއްވެސް މަގުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ އެ ހަ )ށ(  
އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑި  ،ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ

ވަގުތަކު  ކޮމިޓީގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީ ހިންގުމާ އެ  ،ނިމުމުގެ ކުރިން
ށް ލިޔުމުްނ ޖެނެރަލަ ސެކްރެޓަރީލުގެ ކައުންސި ށާއި ރަކަމެންބަހަވާލުވެހުރި 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

އެވަނީ،  މަގުބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި  )ނ(  
ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ފިރިމީހާ، ނުވަތަ  ،ރަކުކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަ

، މީހަކު ބަފާ ޑުއެއްނއެއްބަނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ  ،މަންމަނުވަތަ ، އަކުދަރި

ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން  ،ހަކުނުވަތަ އެއްބަފާ މީ، މީހަކު އެއްބަނޑުނުވަތަ 
ފައިވާ މީހަކު ބަލިވުމުން ނުވަތަ ރަސްމީ ބޭނުމަކަށް ވީއްލުމުގެ ރައިބަލަދުއަ

ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކު  މަށް ސަބަބުން ހާޒިރު ނުވެވު
 މަށެވެ.ހުރު  ހުންނަ ން ނިންމައިގެން ރަށުން ބޭރުގައިކޮމިޓީ

ރަކަށް މެންބަކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއްވެސް މަޤުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ އެއްވެސް   .46 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ 
ކައުންސިލުގެ  ށާއިކޮމިޓީގެ ރައީސަ ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،ބައިވެރިނުވެވޭނަމަ

 ގަންވާނެއެވެ.   ށް ލިޔުމުން އެކަން އަންޖެނެރަލަ ސެކްރެޓަރީ

ތިމާ މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ، ތިމާ ނުވަތަ  )ހ(  
ވެްސ  ނޫން ލުކުރާ އެގަބޫބަލަންޖެހޭ މީހަކު ބަލިވެގެން ނުވަތަ ކޮމިޓީން 

 ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. 

ހުރެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއްވެސް މަޤުބޫުލ އުޒުރަކާ )ށ(  
ކޮމިޓީގެ   ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭނަމަ
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ށް ލިޔުމުން އެކަން ޖެނެރަލަ ސެކްރެޓަރީކައުންސިލުގެ  ށާއިރައީސަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.   

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރަށުން )އެކެއް(  1ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު  )ނ(  
އެ މެންބަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު،  ،ޖެ ހިނދެއްގައިބޭރަށް ދާންޖެހިއް

ލުކުރަން ހަވާކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ލިޔުމަކުން އެހެން މެންބަރަކާ 
 ވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ  ހައިކޮމިޓީގެ އިދާރީ އެންމެ )ހ(  .47 ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން 
ތްތަކާއި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އިދާރީ ވަސީލަ

 ،ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަމަޖައްަސއިކައުންސިލުގެ ރައީސް ،އިންތިޒާމު 
 ޅައި،މާލީ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަ މަސައްކަތްތަކާއިކޮމިޓީގެ އިދާރީ 

 ޒިންމާ،  ހިމަނައިކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި
 ލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަވާ

މާލީ އެންމެހައި ކާއި ލިޔެކިޔުންތަ  އެންމެހައި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ )ށ(  
 ،ލުންސޫކައުންސިލުގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކެކޭ އެއް އު  ،ލިޔެކިޔުންތައް

ތެރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކައުންސިލުން  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ކައުރައް
އެ ކޮމިޓީގެ  ،ންމެހައި ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ އެ

 ކުރެވިފައެވެ.މުހެން އިންތިޒާނޭބޭނުންތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭ

ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި )ނ(  
ލުވެުހިރ ހަވާވަގުތަކު  ނުވަތަ އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެ 

ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފު ކައުންސި
ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު 

 ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަމުގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަރާތަކަށް

އިދާރީ މަސައްކަތްތައް  ،ވެ އާމްދަނީ އިތުރު ،ތައް ގިނަވެތް ހަރަކާކޮމިޓީގެ  )ރ(  
ކޮމިޓީގެ  ،ކޮމިޓީގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިނަމަ ،އިތުރުވެއްޖެނަމަ

 ،ންތީކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަ ،ތްތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށްހަރަކާ
 ދާނެއެވެ.ހޯދި މުވައްޒަފުން
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ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ  ށާއިގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަކޮމިޓީ  .48 ޖަވާބުދާރީވުން 
 ން ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ.ކޮމިޓީއޮތޯރިޓީއަށް 

އެހެނިހެްނ ރަސްމީ  ޓާއި،ރިޕޯ ،ކޮމިޓީން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީއާއި  .49 ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ސޮއިކުރުން
މަތްތަކަށް ގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުކޮމިޓީ ކާއި،ލިޔުންތަ
ރައީސް ނެތް ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ކޮމިޓީގެ  ،ސޮއިކުރާނީ  ޔުންތަކުގައިއެދޭ ލި

ނައިބު ރައީސެވެ. ނުވަތަ ކޮމިޓީ ހިންގުާމ ކޮމިޓީގެ  ،ސޮއިކުރާނީ  ހިނދެއްގައި
 ވެ.ކެލުވެހުރި މެންބަރެހަވާ ވަގުތަކު  އެ

      މި ގަވާއިދުގެ  ،ރާނީކޮމިޓީން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކު )ހ(  .50 ކޮމިޓީގެ ލެޓަރހެޑާއި ސިއްކަ
 ވެ. ޑެހެގައިވާ ނަމޫނާ ލެޓަރ 1ޖަދުވަލު 

 ކައުންސިލުގެ ސިއްކައެވެ.  ،ކޮމިޓީގެ ސިއްކައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ )ށ(  

  ގައެވެ. އިދާރާ ކައުންސިލުގެކުރާނީ،  ތައްމަސައްކަތް ގެކޮމިޓީ  .51 ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރާ ތަން 

 ލިބިގެންވެއެވެ. ބާރު ކޮމިޓީއަށްމި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ   .52 ކުރުންއިޞްލާޙުގަވާއިދު 

ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް 
 ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތް 

         މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް ނިންމާނީ،   .53
ާލ ސިޓީ ކައުންސިކައުންސިލާ ނުވަތަ  އެ ކޮމިޓީއަކާއި، ރަށު

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީންނެވެ. ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އިޖުރާއީ ގަވާއިދާ އެއްވެސް 
 އެރުންށުމާއްދާއެއް ފު

ގަވާއިދު ނަންބަރު    ، އިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއްމި ގަވާ  .54
2021/R-143  ާލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު( އ( 

       R-143/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ރައިފިނަމަ އިސްކަންދެވޭނީފުށުއަ
 )ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު( އަށެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ .55 މާނަ ކުރުން 
އިވަނީ، ތިރީގައިވާ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިބާރާތްތަކަށާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފަ 

 މާނައެވެ.

       "އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ" ނުވަތަ )ހ(  
 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

   ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 
އަންހެނުންގެ  ތުރާކުނުހއ.  ފައިވާކޮށްގެ ދަށުން އިންތިޚާބު  ނޫނު(ޤާ

 އަށެވެ.ކޮމިޓީތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 
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_______________________  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  "ކައުންސިލް" )ށ(  
       ނުވަތަ ށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ރަށު ކައުންސިލަ

 ށެވެ.ސިޓީ ކައުންސިލަ

"ވިޔަ މޮޑިއުލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކައުންސިލުތަކުގެ މާލީ ކަންކަން  )ނ(  
 ށެވެ. ފައިވާ ޕޯޓަލަވައިލައިއްޓުމަށް އެކުލަލެހެބެ
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  1 ލު ޖަދުވަ
c 

 
 

 
 ކޮމިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ހއ. ތުރާކުނު 

 ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  ރާކުނުތުތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ    
 ރާުކނު ހއ.ތު           

 ދިވެިހރާއްޖެ.       
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